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Sygnatura: ZP-026/2017       Toruń, dnia 05.06.2017 r. 

 

 
 

Wykonawcy 
 

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej” 

 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 30.05.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu: 

 
Pytanie nr 1 :  W odniesieniu do załącznika nr 5 do SIWZ  - wzór umowy - § 4 ust. 3 wzoru umowy  - Z uwagi na 

brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy  przepisów prawa wprowadzających nowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej 

wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena określona w ust. 1 

pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą 

kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności 

zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych 

wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące 

efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do 

umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zmiana umowy w zakresie dotyczącym cen jednostkowych energii elektrycznej została 

określona w §4 ust. 3 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ. 
 

Pytanie nr 2: W odniesieniu do § 11 załącznika nr 5 do SIWZ- wzoru umowy Zamawiający zwraca się z 

zapytaniem czy  dostęp do eBOK jest kluczowym wymaganiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym? 

Zamawiający będzie miał dedykowanego opiekuna wyznaczonego przez Wykonawcę. Dane dot. faktur i danych 

rozliczeniowych dla poszczególnych PPE mogą być dosyłane drogą elektroniczna w formie uzgodnionej przez 

strony na wskazany adres e-mail na wniosek Zamawiającego.   

 

Odpowiedź: 

§11 wzoru umowy stanowi: 

„Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do elektronicznego Biuro Obsługi Klienta 

(dalej „eBOK”), jeśli Wykonawca prowadzi eBOK lub go uruchomi w okresie 

obowiązywania umowy.”  

Jest to zdanie warunkowe, składające się z dwóch zdań, z których jedno oznacza 

warunek, a drugie to, co ma się stać, gdy warunek zaistnieje (tu w odwrotnej kolejności). 

Inaczej: jeżeli wykonawca prowadzi eBOK lub uruchomi eBOK w okresie obowiązywania 

umowy, to umożliwi Zamawiającemu dostęp do niego. Jeżeli nie prowadzi, to nie 

udostępni. 
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Pytanie nr 3: Zamawiający zwraca się z zapytaniem czy umowa/umowy mogą zostać zawarte korespondencyjnie? 

 

Odpowiedź: 

Tak, podpisanie umowy z każdym zamawiającym odbędzie się drogą korespondencyjną. 
 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w 
wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował 
następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: 

1. nr NIP jednostek podległych 

2. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
3. moc umowna; 

4. numer licznika; numer ewidencyjny PPE 

5. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

6. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy 

7. numer aktualnie obowiązującej umowy 

8. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

9. planowane roczne zużycie energii; 
10. grupa taryfowe; 

 

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany 
sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.)? 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? 
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca 
będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

 
a) danych dla każdego punktu poboru: 

11. nazwa i adres firmy; 
12. opis punktu poboru; 
13. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 
14. grupa taryfowa (obecna i nowa) 

15. planowane roczne zużycie energii; 
16. numer licznika; 
17. Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

18. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

19. numer aktualnie obowiązującej umowy; 

20. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

21. numer ewidencyjny PPE; 

22. kod PPE; 

23. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów 

kompleksowych; 

24.  

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

25. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 
26. dokument nadania numeru NIP; 
27. dokument nadania numeru REGON; 
28. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia 

umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez 

Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy 

Prawo energetyczne. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże wykonawcy wszystkie niezbędne dane. Większość danych zawiera 

załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz PPE. 

 

Pytanie nr 5:  Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do  Par 4 ust. usunięcie ustępów 11 i 12?, ponieważ w 

takich sytuacjach stosuje się postępowanie reklamacyjne, które szybko wyjaśni czy jest różnica i jakie są jej 

przyczyny.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje propozycji wykonawcy. 
 

Pytanie nr 6:  Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par 4  ust. 12 zmianę zapisu z  odsetek  za 

opóźnienie na: „ ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje propozycji wykonawcy. 

 

Pytanie nr  7:  Czy Zamawiający  zaakceptuje modyfikację zapisu w odniesieniu do par. 4 ust  12 ust. 1 zmianę, tak 

aby  10% kara umowna była naliczana od niewykorzystanej części umowy, której dotyczy odstąpienie. ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje propozycji wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr  8 : Czy Zamawiający  zaakceptuje  w odniesieniu do Par. 4 ust 12 ust. 2 zmianę sformułowania z 

"opóźnienia"  na: "zwłokę?" 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje propozycji wykonawcy. 
 

 

Pytanie  9 :  Czy Zamawiający  zaakceptuje dodanie  w § 1 po ust. 10  ustępu  11 w brzmieniu: "Zamawiający 

oświadcza, że jest Nabywcą Końcowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym." 

Zapis ten ma na celu jednoznaczne wskazanie, że Wykonawca powinien doliczać podatek akcyzowy do ceny 

energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie tej umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi wskazań do zmiany zapisu – sytuacja jest oczywista. 

 

Pytanie 10 :  Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par. 4 ust. 2 dodanie po sformułowaniu: "... w ust. 1 

.." -zapisu: ", zawierającej kwotę podatku akcyzowego," w celu doprecyzowania, że do sprzedaży energii 

elektrycznej na podstawie przedmiotowej umowy będzie doliczana akcyza.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje propozycję wykonawcy.  
 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 
 


